
)) واليهود قبحهم اهللا  وطهرك ((ومن فوائد اآلية الكرمية: براءة مرمي مما ادعاه اليهود من كوا بغية؛ لقوله: 

اعتدوا على مرمي ويف ابنها؛ فقالوا يف مرمي إا بغي؛ وقالوا يف ابنها إنه ولد الزنا وكذبوه وقتلوه إمثا ال حقيقة؛ كيف 

إمثا ال حقيقة ؟ ألم أمضوا هذا األمر الذي يظنون أم قتلوا بعيسى وصلبوه وقالوا: إنا قتلنا عيسى بن مرمي 

)) فكانوا قتلة إمثا ال حقيقة ألن عيسى باق  وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ((اهللا تعاىل: رسول اهللا؛ قال 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن مرمي مفضلة ومصطفاة على نساء العاملني؛ ولكن هل هذا يتناول نساء  إىل اآلن .

؛ إما أن املراد نساء العاملني يف زمنها ويكون العاملني إىل يوم القيمة ؟ أو نساء العاملني يف زمنها ؟ حيتمل معنيني

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إال آسيا امرأة فرعون ومريم  قول الرسول عليه الصالة والسالم: (

) يكون هذا مما أطلع اهللا عليه نبيه ومل تطلع املالئكة على هذا؛ واملالئكة  وخديجة بنت خويلد بنت عمران

ومن فوائد اآلية الكرمية: تكرار أو جواز تكرار املناقب؛ ألن أوصاف الكمال كلما   بلغت به . بلغت مرمي ما

ننطلق من هذه الفائدة إىل فائدة  كررت ظهر من كمال املوصوف ما مل يكن معلوما من قبل؛ واضح؟ طيب .

 يثبتها لنفسه؛ أما وجل وهي: أن أكثر ما وصف اهللا به نفسه الصفات الثبوتية اليت تتعلق بصفات اهللا عز

الصفات اليت ينفيها عن نفسه فوصفه ا قليل بالنسبة لوصفه بصفات اإلثبات؛ ألن صفات اإلثبات كماالت 

 مث قال اهللا عز حقيقة .وصفات النفي نقائص تنفى ال لذاا ولكن إلثبات كمال ضدها مع أا هي منفية أيضا 

بيان أنه كل ما من من فوائد اآلية الكرمية:  )) . مع الراكعينيا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي  ((وجل: 

إن اهللا اصطفاك وطهرك  اهللا على إنسان بشيء كانت مطالبته بالعبادة أكثر؛ ألن املالئكة ملا قالت: ((

)) أمرا بأيش؟ بالقنوت والسجود والركوع؛ فدل هذا على أنه ينبغي لإلنسان   واصطفاك على نساء العالمين

ومن فوائد  ازدادت عليه نعم اهللا أن يزداد على ذلك شكرا بالقنوت هللا والركوع والسجود وسائر العبادات .كلما 

اآلية الكرمية: فضيلة القنوت هللا؛ ولكن ما هو القنوت؟ دوام الطاعة واخلشوع واالشتغال بالطاعة عما سواء؛ وهلذا 

)) أمروا بالسكوت ووا  وسطى وقوموا هللا قانتينحفظوا على الصلوات والصالة وال ملا نزلت هذه اآلية: ((

ومن فوائد اآلية  عن الكالم ليشتغلوا بالطاعة عما سواها؛ فالقنوت دوام الطاعة مع االشتغال ا عن غريها .

)) مع أنه من القنوت لكن  واسجدي واركعي مع الراكعين ((الكرمية أيضا: فضيلة السجود والركوع؛ لقوله: 

 ((ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز ترك الرتتيب ملصلحة أو ملراعاة شيء آخر؛ وهو قوله:  عليهما. لفضيلتهما نص 

وال يقول قائل: لعل الصالة يف عهدهم يقدم فيها السجود ويف هذه الشريعة يقدم فيها  )). اسجدي واركعي

لقنوت من الركوع كما ذكرناه نقول: األصل خالف ذلك؛ لكن نص على السجود بدأ به ألنه أبلغ يف ا الركوع ؟

اركعي مع  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العباد من الرجال من العباد من النساء؛ لقوله:  يف أثناء التفسري.



ومل يقل: مع الراكعات؛ إشارة إىل أن الكمال يف الرجال وكثرة العمل يف الرجال أظهر منها يف  )) الراكعين

  النساء؛ وهلذا كانت النساء أكثر أهل النار كما ثبت ذلك يف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم.

  

  ماذا جاء عن الصراط يوم القيمة. . ؟ السائل :

  ؛ الصراط الذي يوم القيمةهذا يف  ،إال بل الشيخ : 

  ماذا مسي الصراط ؟  السائل : ل

نعم يسمى الصراط ألن السالكني فيه ميضون بسرعة بعضهم مثل ملح البصر وبعضهم مثل الربق ما يف  الشيخ :

أحد يعود نعم؛ مع أنه ورد عن النيب عليه الصالة والسالم أنه دحى ومزلة ؛ وهذا يدل على أنه طريق واسع  

؛ والعلماء مر علينا يف التوحيد أم خمتلفون هل هو طريق عادي أو أنه كما جاء يف صحيح مسلم أظن كالعادة 

  ) . أنه أدق من الشعر وأحد من السيف عن أيب سعيد بلغنا (

ويش األصل ؟ ما األصل؟ أيه لكن ما هو األصل يف إضافة الفعل إىل الفاعل ؟ أن يكون فعله هو أو  الشيخ :

خل القاعدة عندنا األصل يف إضافة الفعل إىل الفاعل ألنه قائم به هذا هو األصل؛ وذكرنا لكم أن فعله غريه ؟ 

  العلماء قالوا: إن اهللا خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده نعم.

  ؟هل هذا عام  ) ما أنزل اهللا من داء إال أنزل له دواء حديث: ( السائل :

)  علمه من علمه وجهله من جهله به اخلاص، ما يكون بدواء داء؛ وأيضا الرسول قال: ( هذا عام أريد الشيخ :

  فهذا مما جهله الناس، يعين رمبا عند اهللا يكون له دواء ما ندري عنه .

 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه ((ما هو سبب اختالف الضمريين يف قوله تعاىل:  السائل :

  ؟  )) فتنفع فيها فتكون طيرا (()) وقوله: 

  ))؛  والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا ((اختالف الضمريين ألنه قال:  الشيخ :

  يعين قصدك الطيور ؟  السائل :



  أي نعم؛ أنا ظننت أنك تقصد مرمي؛ الطيور نعم اقرأ يف املائدة ؟ الشيخ :

ُتَكلُم الناَس وإْذ قَاَل الّلُه يَا ِعيسى اْبَن َمْرَيَم اذُْكْر نِْعَمِتي َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ َأيدتَك ِبُروِح اْلُقُدِس  ((

ِمَن الطيِن َكَهْيَئِة الطْيِر بِِإْذِني ِفي اْلَمْهِد وََكْهًال َوِإْذ َعلْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتـْورَاَة َواِإلنِجيَل َوِإْذ َتْخُلُق 

أني  وهنا قال: (( ))  فـََتنُفُخ ِفيَها فـََتُكوُن طَْيرًا بِِإْذِني َوتـُْبِرُئ اَألْكَمَه َواألَبـَْرَص بِِإْذِني َوِإْذ ُتْخِرُج اْلَموَتى بِِإْذِني

فإذا حاول اإلنسان وجود فرق معنوي ))  أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اهللا

واتضح له فهو الفرق وإن مل يوجد فإنه يكون من باب اختالف التعبري؛ يعين ألن هيئة صاحلة للتذكر والتأنيث،  

كهيئة الطري يعين مثل هيئة الطري ، فتنفخ فيها أي يف اهليئة؛ أو تنفخ يف املثل؛ فعلى تقدير أنه ينفخ يف املثل 

  يف اهليئة فيكون فيها. يكون فيه أو ينفخ

)) مل يذكر  وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم شيخ أحسن اهللا إليك ! قوله تعاىل: (( السائل :

  كما يف باقي اآليات فما السبب ؟  )) بإذن اهللا ((بعدها قوله: 

م كل يعرف، الذي يف ألن هذا علم صفة فيه وهذا شيء متعدي إىل غريه، هذا خلق وإبرام؛ ال هذا عل الشيخ :

  البيت يعلم، الذي يف بيت اإلنسان يعلم ما أكله وما ادخره.

  هل هناك تفاضل بني السجود والركوع ؟ السائل :

أي نعم الركوع أفضل من وجه والسجود أفضل من وجه؛ من جهة أن الساجد أقرب ما يكون هللا وقد  الشيخ :

  وضع أعز ما فيه على األرض يكو السجود أفضل .

ُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن َأنَصاِري ِإَلى الّلِه قَاَل اْلَحَوارِيوَن َنْحُن َأنَصاُر الّلِه آمَ  (( نا بِالّلِه فَلما َأَحس ِعيَسى ِمنـْ

ني ُمتَـَوفيَك َورَاِفُعَك ِإَلي َواْشَهْد بِأَنا ُمْسِلُموَن ربَنا آَمنا ِبَما َأنَزْلَت َواتـبَـْعَنا الرُسول إْذ قَاَل الّلُه يَا ِعيَسى إِ 

م ِإَلي َمْرِجُعُكْم فََأْحُكُم َوُمَطهُرَك ِمَن الِذيَن َكَفُروْا َوَجاِعُل الِذيَن اتـبَـُعوَك فـَْوَق الِذيَن َكَفُروْا ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة ثُ 

َنُكْم ِفيَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن )).    بـَيـْ

  

  



ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل ورسوال إلى وجل: ((  وذ باهللا من الشطان الرجيم. قال اهللا عزأع

لكم من الطين   أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق ) ألن يرسله رسوال إىل بين إسرائيل (() إسرائيل بني

قد جاء بالبينة من اهللا؛ ألن كل رسول يرسله  يف هذه اآليات من الفوائد: أن عيسى بن مرمي ))...  كهيئة الطير

ومن فوائدها: اإلشارة إىل  . )) قد جئتكم بآية من ربكم اهللا إىل البشر البد أن يأيت بآية؛ يؤخذ من قوله: ((

 )) يعين فإذا كان ربكم وجب أن تكونوا له عبيدا فتقبلوا ما جاءت به رسله . من ربكم قبول رسالته؛ لقوله: ((

د اآلية الكرمية أيضا: قدرة اهللا عزوجل، قدرة اهللا حيث خيلق عيسى بن مرمي من الطني كهيئة الطري فينفخ ومن فوائ

فيه فيكون طريا بإذن اهللا يف احلال؛ بينما األمور العادية ال يكون طريا إال بعد مدة بعد أن يفكث على البيضة 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ما فعل بأمر اهللا فهو حالل مباح وإن كان نظريه بدون أمر حراما؛  ويرتأرأ فيأتيه .

فلو أن أحدا أراد أن يصنع متثاال من الطني كهيئة الطري؛ لكن ملا   )) لكم من الطين كهيئة الطير أخلق ((لقوله: 

، والسجود لغري اهللا بأمر اهللا طاعة؛ وهلذا كان بأمر اهللا صار هذا حالال؛ وهلذا نظائر: السجود لغري اهللا شرك

سجد املالئكة آلدم فكانوا طائعني؛ واستكرب عن ذلك إبليس فكان من الكافرين؛ قتل النفس احملرمة والسيما 

ذوي الرحم من كبائر الذنوب؛ وإذا كان بأمر اهللا كان مما يقرب إىل اهللا؛ فإبراهيم عليه السالم أمر بذبح ابنه 

ثل وكان امتثاله لذلك طاعة هللا عزوجل؛ هكذا خلق عيسى كهيئة الطري ينفخ فيها فيكون طريا بإذن امساعيل فامت

ومن فوائد اآلية الكرمية: إطالق وصف اخللق على  . وجل اهللا هذا أيضا من األمور اليت أبيحت بأمر اهللا عز

فتبارك اهللا  ر: قال اهللا تعاىل: (()) وهذا له نظائ أخلق لكم ((املخلوق، أي أن املخلوق يكون خالق؛ لقوله: 

)؛ لكن خلق  يقال لهم أحيوا ما خلقتم )) وقال النيب عليه الصالة والسالم يف املصورين: ( أحسن الخالقين

غري اخلالق جل وعلى ليس خلقا حقيقة ولكنه تغيري أو حتويل؛ فاإلنسان مثال خيلق من الطني صورة؛ لكن من 

ستغالل وإمنا خلقهم لألشياء على وجه اال شيئا وجل؛ ال ميكن أن خيلق مجيع اخللق الذي خلق الطني؟ اهللا عز

ومن فوائد اآلية الكرمية: هذه املعجزة  تغري صور األشياء أو حتويلها من شيء إىل شيء أو ما أشبه ذلك .

رق ليس هناك فرقا يف العظيمة لعيسى بن مرمي وهو أنه ينفخ يف هذا التمثال حىت يكون طريا ويف قراءة طائرا والف

ومن فوائد اآلية الكرمية:  . الواقع؛ وذلك ألن الطري قد يطري وقد ال يطري ولكنه يصري طريا يطري بإذن اهللا يف احلال

أن من آيات عيسى عليه الصالة السالم أنه يربئ األكمه واألبرص لكن ال استقالال بل بإذن اهللا، بإذن اهللا وإال 

ي مرض كان إال بإذن اهللا عزوجل حىت األشياء اليت جعلها اهللا تعاىل بطبيعتها شفاء ال أحد يشفي من املرض أ

لألمراض ال تشي إال بإذن اهللا؛ وكم من دواء كان مفيدا ونافعا هلذا املرض املعني مث يستعمله املريض فال ينتفعه به 

.  



وإذ تخرج  ات اهللا؛ ويف اآلية الثانية: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: اآلية العظيمة وهي إحياء املوتى، وهذا من آي

ففيها ففي اآليتني إحياء املوتى وإن كانوا على ظهر األرض، وإحياء املوتى يف القبور  )) بإذن اهللا الموتى

وإخراجهم من القبور إحياء، يعين إذا ضممت هذه إىل هذه استفدت فائدتني: أنه حييي املوتى وهم على ظهر 

ويف هذه اآلية الكرمية:  )) . وإذ تخرج الموتى بإذن اهللا  بطن األرض فيخرجون ((األرض؛ وحيييهم وهم يف

وجل؛ وجهه ؟ أن اهللا جعل لعيسى من اآليات ما يكون مناسبا لزمنه وعصره حيث أويت  إثبات احلكمة هللا عز

عيسى ترقى الطب من اآليات ما يعجز عنه من كانوا حمل تعظيم للناس يف ذلك الوقت وهم األطباء؛ يف عهد 

ترقيا عظيما؛ ولكن مهما ترقى الطب مل يصلوا إىل ما وصل إليه عيسى ال يربئون األكمه وال األبرص وال حييني 

: ويف عهد موسى وجل؛ قال أهل العلم املوتى وال خيرجوا من القبور؛ لكن عيسى يأيت ذه اآليات بإذن اهللا عز

جزة تقهر السحرة وذلك بالعصا واليد؛ وحممد صلى اهللا عليه وسلم أتى ترقى السحر ترقيا عظيما فكانت آياته مع

وبعث يف قوم يفخرون بالبالغة والفصاحة ويروا هي حمل التقدير واالحرتام؛ فكانت آياته أن جاء بكالم يعجز 

الكرمية: إثبات ومن فوائد اآلية  . يف بالغته ويف معاين وأحكامه إىل آخر وجوه اإلعجاز فيا لقرآن عن مثله البشر

اإلذن هللا؛ اإلذن ال األذن؛ األذن هي اجلارحة أو العضو الذي يكون يف اإلنسان لتلقي األصوات؛ وأما اإلذن 

فهو اإلباحة والرتخيص وما أشبه ذلك؛ أما األذن فال جيوز أن نثبتها هللا وال أن ننفيها عنه؛ ألن الصفات توقيفية؛ 

نفي عنه األذن، أثبت لنفسه السمع والسمع ليس بشرط أن يكون من ذي وجل مل يثبت له أذنا ومل ي واهللا عز

أذن فها هي األرض تسمع وحتدث أخبارها وليس هلا آذان؛ املهم أن اإلذن هنا غري األذن؛ وإذن اهللا عزوجل 

 ينقسم إىل قسمني: إذن شرعي؛ وإذن كوين؛ فما تعلق باخللق فهو إذن كوين؛ وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي،

شركاء شرعوا لهم  أم لهم ((هذا ضابط، اإلذن الكوين ما تعلق باخللق والشرعي ما تعلق بالشرع؛ ففي قوله: 

)) اإلذن هنا شرعي وليس كونيا ألنه كونيا قد أذن اهللا له فيه، قد أذن اهللا له فيه،  من الدين ما لم يأذن به اهللا

فيكون طيرا  (()) كوين، كوين؛ وكذلك هنا  إال بإذنه من ذا الذي يشفع عنده ((؛ لكن مل يأذن به شرعا؛ شرع

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الرسل عليه الصالة والسالم ال ميلكون شيئا من الربوبية؛ من أين  . )) بإذن اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على النصارى يف زعمهم أن عيسى عليه  يؤخذ؟ من تقييد فعل عيسى بإذن اهللا .

 الصالة والسالم له حق يف الربوبية وكذبوا يف ذلك، كذبوا يف هذا؛ فعيسى عبد، عبد اهللا ورسوله قال لقومه: ((

إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبني  (()) وقال اهللا تعاىل عنه:  وإن اهللا ربي وربكم فاعبدوه

  لربوبية من حق اهللا اخلاص الذي ال يشرك فيه أحد.)) فهو عبد ال ميلك من الربوبية شيئا أبدا؛ ألن ا إسرائيل



؛ مما خيفى على ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا تعاىل أطلع نبيه عيسى بن مرمي على ما يأكل قومه وما يدخرون

ومن فوائدها أيضا: إثبات احلكمة هللا  . )) وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ((غريهم؛ لقوله: 

وتعاىل يف أن اهللا أطلع نبيه عيسى على ذلك حىت خياف أن خيفوا شيئا ال يرضاه اهللا ورسوله؛ ألنه إذا  سبحانه 

كان ينبئهم مبا يأكلون وما يدخرون يف بيوم معناه أنه يطلع على أسرارهم البيتية؛ وهذا يلزمهم أن ال يبيتوا شيئا 

)) مع أنه  إن في ذلك آلية لقوم ر يف املقام اهلام؛ لقوله: ((أنه ينبغي التكراومن فوائد اآلية الكرمية:  ال يرضاه .

)) وذلك ألن األمور اهلامة ينبغي تكرارها أوال من أجل أن يتبني  قد جئتكم بآية من ربكم ((قال يف األول: 

ن للمخاطب أمهيتها عند من؟ أن يتبني للمخاطب أمهيتهما عند املتكلم وأنه ذو عناية ا؛ والثاين من أجل أ

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلميان حيمل صاحبه على  ترسخ يف الذهن؛ ألنه كلما تكرر شيء ازداد رسوخا .

) وكلما كان اإلنسان أقوى إميانا كان أقوى قبوال ) مؤمنين إن كنتم ((قبول اآليات اليت جاءت ا الرسل؛ لقوله: 

من فوائد اآلية الكرمية: أنه جيوز تعليق األحكام  ية .ملا جاءت به الرسل من اآليات الكونية واآليات الشرع

وهذا شيء كثري؛ قد األحكام  )) كنتم مؤمنين آلية لكم إن ((باألوصاف، تعليق األحكام باألوصاف؛ لقوله: 

باألوصاف إما باألدوات الشرط املعروفة وإما بغري ذلك؛ املهم أن تعليق األحكام باألوصاف سواء عن طريق 

 مث قال اهللا تعاىل: (( الشرط أو عن طريق الصفة املعروفة يف النحو أو البدل أو غري ذلك جار يف القرآن والسنة .

راة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اهللا و ومصدقا لما بين يدي من التو 

ومصدقا لما بين  من فوائد اآلية الكرمية: أن عيسى بن مرمي قد جاء مبا يصدق به التوراة؛ لقوله: (( )) . أطيعون

أن مصدقا   وقد سبق لنا أن معىن مصدقا أو أن كلمة مصدقا ذات وجهني، حدثنا عنهما ؟ ما تذكر؟ )) يديه

)) ؟ يعين شاهد هلا بالصدق هذه واحدة؛ وأا  لما بين يدي من التوراة ((كلمة ذات وجهني نعم؟ كيف 

)) كلمة ذات وجهني؛  مصدقا لما بين يديه ((أخربت بعيسى؛ يعين وقعت مطابقا ملا أخربت به كذا ؟ نعم؛ إذا 

أنه مطابق ملا أخربت به وإذا جاء الشيء مطابقا ملا الوجه األول: أنه شاهد بصدق التوراة وأا حق؛ والثاين: 

وألحل لكم  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز النسخ يف الشرائع؛ لقوله:  أخرب به فهذا تصديق، شهادة بصدق .

)) وهذا نسخ؛ والنسخ يف الشرائع ثابت منذ نوح إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم؛  بعض الذي حرم عليكم

نقصا يف حق اهللا؛ وقالوا هلم: وأنكرت اليهود وجود النسخ وقالت ال ميكن أن ينسخ اهللا احلكم؛ ألن هذا يستلزم 

أمل  مل تقولوا إن اهللا فقري ؟مىت وصفتم اهللا بالكمال ؟ ـ أنقصكم اهللا وأذلكم ـ أمل تقولوا إن يد اهللا مغلولة ؟ أ

تقولوا إن اهللا اسرتاح حني خلق السموات واألرض تعب؟  كيف تقولون النسخ يستلزم النقص على اهللا ؟ يقولون 

ألنه يستلزم العلم بعد اجلهل كأن اهللا إذا نسخ احلكم األول تبني له أن الصواب يف احلكم الثاين وهذا نقص؛ 



كل الطعام كان حال لنبي إسرائيل إال ما حرم إسرائيل  ريعتكم قال اهللا تعاىل: ((فنقول هلم: حنن نرد عليكم بش

 )) فلظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم (()) وقال:  على نفسه من قبل أن تنزل التوراة

واحد من بين  وأنتم تعتقدون أن التوراة ناسخة للكتب السابقة املنزلة على بين إسرائيل؛ وأنه جيب على كل

إسرائيل أن يؤمن ا ويتبعها وهل هذا إال النسخ ؟ مث إن النسخ يف احلقيقة من مقتضى احلكمة ال منايف 

وجل يشرع األحكام مناسبة للواقع أو مالئمة ملن شرعت له؛ فقد يكون هذا احلكم مالئما  ؛ ألن اهللا عزللحكمة

ئم لآلخرين وكون األحكام تتبع احلكم هذا هو الكمال وليس لزمن غري مالئم لزمن آخر؛ أو مالئما لقوم غري مال

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز  . )) وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم وهنا عيسى بن مرمي قال: (( النقص.

وأصل التحرمي والتحليل من عند اهللا عزوجل؛ لكن إضافته  )) أحل لكم ((نسبة احلكم إىل من بلغه؛ ألنه قال: 

إىل من أظهره وأبانه ال بأس ا؛ وهلذا أضاف اهللا القرآن إىل نفسه وإىل جربيل وإىل حممد؛ أما إىل نفسه فقال: 

إنه لقول  جبريل فقال: (())؛ وأما إىل  وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم اهللا ((

إنه لقول رسول كريم وما هو بقول  : ((وأما إىل حممد فقال))؛  كريم ذي قوة عند ذي العرش مكينرسول  

لكن الكالم يضاف حقيقة إىل من قاله مبتدئا وأما من قاله مبلغا مؤديا فإمنا يضاف  ))؛ شاعر قليال ما تؤمنون

وجئتكم بآية من  ((ومن فوائد اآلية لكرمية: تكرار األمور اهلامة لقوله يف املرة الثالثة:  إليه لكونه أظهره وأبانه .

ومن فوائدها: أن الطاعة أمر مشرتك بني الرسول وبني اهللا عزوجل؛ وأما التقوى فهي خاصة باهللا؛  . )) ربكم

ومن  اعة املرسل الذي أرسله .)) وطاعة اهللا هي األصل لكن طاعة الرسول ط اهللا و أطيعون فاتقوا ((لقوله: 

ولكن املتقى قد خيتلف باختالف  )) فاتقوا اهللا ((فوائد اآلية الكرمية: أن التقوى واجبة يف كل شريعة؛ لقوله هنا: 

)) يعين الذي يتقى اهللا به قد خيتلف باختالف  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ((الشرائع؛ لقوله تعاىل: 

يف هذه اآلية الكرمية: إثبات الربوبية  )) إن اهللا ربي وربكم هذا صراط مستقيم ((مث قال اهللا تعاىل:  الشرائع .

ومل يقل:  )) فاتقوا اهللا ((أن الطاعة هللا ورسوله والتقوى هللا فقط ؛ألنه قال:  وجل لكل بشر؛ أيش ؟ هللا عز

إن اهللا ربي وربكم  (( وا معلوم يف آية أخرى .) وطاعة اهللا معلومة وج) أطيعون و ((اتقوين؛ وقال يف الطاعة: 

)) وربوبية اهللا ثابتة لكل السموات  ربي وربكم (()) من فوائدها: عموم ربوبية اهللا للبشر؛ لقوله:  فاعبدوه

) ) العظيم قل من رب السموات السبع ورب العرش )) (( قل لمن األرض ومن فيها ((واألرض ومن فيهن 

)) ليقيم عليهم احلجة؛ ألنه إذا   ربي وربكم ((فالربوبية ربوبية اهللا سبحانه وتعاىل لكل شيء؛ لكن عيسى قال: 

ومن فوائدها: أن عيسى  كان رم سبحانه وتعاىل ـ فإنه يشرع فيهم وعليهم ما يشاء وال أحد يعقب حكمه .

ومن فوائدها: الرد على النصارى يف دعواهم أن هللا ثالث ثالثة؛  . )) ربي وربكم ((مربوب وليس ربا؛ لقوله: 



)) كفرهم ذا؛ وهم بالشك كافرون  قالوا إن اهللا ثالث ثالثة لقد كفر الذين ((وقد كفرهم اهللا بذلك، فقال: 

ن فوائدها وم . )) فاعبدوه ((خملدون يف نار جهنم أبد اآلبدين .ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب العبادة؛ لقوله: 

أيضا: أن اإلقرار بالربوبية مستلزم لإلقرار بالعبودية؛ يعين أن من أقر بربوبية اهللا لزمه أن يقر بعبوديته؛ وهلذا قال: 

فأتى بالفاء الدال على السببية؛ أي فبسبب اختصاصه بالربوبية جيب أن ختصوه بالعبادة؛ ومن مث  )) فاعبدوه ((

ه يقيم احلجة على املشركني الذين يقرون بربوبيته ال بألوهيته يقولون إنه منفرد جند اهللا سبحانه وتعاىل يف كتاب

بالربوبية لكن باأللوهية ال يفردون؛ يتخذون معه يا عبد اهللا؟ آهلة ما هو إله واحد، اآلهلة؛ كل قوم هلم رب 

عتقد بأن وحده اإلله يعبدون وهذا الشك من السفه؛ إذا كنت تعلم وتعتقد بأن اهللا وحده هو الرب لزمك أن ت

 هذا صراط مستقيم ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الصراط املستقيم عبادة اهللا؛ لقوله:  املعبود وأنه ال إله غريه .

 يعلم هي إتباع شرعه املوصل إليه سبحانه وتعاىل . )) والشك أن عهد السبل وأقومها عبادة اهللا؛ وعبادة اهللا كما

من أنصارَي  ((ويف قراءة:  )) فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى اهللا ((مث قال اهللا تعاىل: 

ألن ياء املتكلم جيوز فيها ثالث لغات: الفتح بناء؛ والسكون بناء؛ واحلذف ختفيفا؛ فتقول: هذا  )) اهللا إلى

 م الكفر )) ((فلما أحس عيسى منه ((يقول هنا:  غالمي؛ هذا غالمَي ؛ هذا غالم؛ لكن تبني أنه مضاف.

مبعىن أدرك حباسبته؛ وتيقن أم كفروا؛ مع هذه اآليات الكرمية اليت يشاهدوا مل يؤمنوا ـ والعياذ باهللا ـ؛  )) أحس

اهللا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم  ختم ((ألن اهللا إذا ختم على القلب ال يؤمن صاحبه أبدا 

وجل:  ))؛ وقال عز صم بكم عمي فهم ال يرجعون ((ليت قبلها: )) قال يف اآلية ا غشاوة ولهم عذاب عظيم

مل يؤمنوا؛ ملا  فهم مع هذه اآليات )) كل آية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءتهم ((

من  )) من أنصاري إلى اهللا أحس منهم الكفر وأدركه وتبني له جلأ إىل االختيار وانتخاب األكفاء فقال: ((

إىل  )) من أنصاري إلى اهللا ((أنصاري، يعين إذا كان اإلميان تعذر منكم مجيعا فمن الذي يكون ناصرا؛ وقوله: 

هنا للغاية ومل يقل: من أنصاري يف اهللا ليكون النصر مبنيا لإلخالص؛ ألن إىل للغاية فرييد أن يكون نصرا موصال 

)) متعلق  إلى اهللا ((خرب؛ و )) أنصاري ((و أومن هذه مبتد )) قال من أنصاري إلى اهللا ((وجل؛  إىل اهللا عز

احلواريون مجع حواري بتشديد الياء وهو من احلور وهو  )) قال الحواريون نحن أنصار اهللا) ((قال:  بأنصار.

البياض؛ ومسوا حواريني لسالمة قلوم من أثر املعاصي؛ ألن املعاصي ـ نسأل اهللا العافية ـ  نكت سوداء تكون يف 

سقط وعاد إىل االستنارة وإن مل يتب القلب كلما عصى اهللا اإلنسان نكت يف قلبه نكتة سوداء؛ فإن تاب 

معصية أخرى زادت نكتة أخرى وهكذا حىت يطبع على القلب؛ فاحلواريون إذا الذين أخلصوا دينهم ومل وأحدث 



يعين ال غرينا؛ ووجه قولنا ال  )) نحن أنصار اهللا )) (( قال الحواريون نحن أنصار اهللا (( يتلطخوا باملعاصي .

  ا معرفةغرينا: أن اجلملة هنا مكونة من مبتداء وخرب؛ فهي مجلة امسية طرفه


